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  حمل الصحابة للدين

، خامت األنبياء. وجعل رسالته ρأرسل النيب حممًدا فحينما إن اهللا جل جاللُه عليم حكيم، 
ال يُنَقص منه  ،بد من حفظ هذا الشرع كما هوكان ال .أن تقوم الساعة هي الرسالة الباقية
  . إىل أن تقوم الساعةبه  شيء، ليقوم الناس

فأداها   ،"نّضر اهللا امرء سمع مقالتي: ρقال لصحابَة حبفِظ هذا الديِن وتبليغه، فأمر اُهللا ا 
  .]12حديث اآلحاد: -[إسناده صحيح كما سمعها"

Ê[ÿàè‚Ö]	]„â	₣íe^v’Ö]	ÀËu	ÌéÓ	 	

[ğøĆÛÓÚ	ğøÚ^Ò	åçÇfl{×e	ÌéÒ	 	

 هذا ما ستعرفه يف هذه املادة إن شاء اهللا.



 
 

www.yaqob.com                      _ 7أصلي وفصلي            
________________________________________________________________________________  

             

 

للدين حمل الصحابة  1

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل غفرهتإن احلمَد هللا أمحُده تعاىل وأستعينه وأس
   .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

  على آل إبراهيم إنك محيٌد جميد. كما صليت  ،وذريته وأهل بيته ،وأزواجه أمهات املؤمنني النيب اللهم صل على حممد

  إخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظّله، وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا (والذي فلق احلبة 
   .)ا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئااللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالصً 

  بيت يف اهللا ،،، أحِ 

(أسأل اهللا جل جالله أن ُيصِلح قلوبَنا، وأن يهدَي قلوبنا، وأن ينّور  كيف حال قلوبكم مع اهللا؟.. كيف حالـُكم مع اهللا؟
  قلوبنا، وأن يرطب قلوبنا، اللهم إنا نسألك رضاك واجلنة ونعوذ بك من َسَخطك والنار).

  إخويت ،،،

  مع: ما زلنا مع الصحابة، وكنا قد توقفنا

[ÿàè‚Ö]	]„â	₣íe^v’Ö]	ÀËu	ÌéÒ		[ğøĆÛÓÚ	ğøÚ^Ò	åçÇfl{×e	ÌéÒ	 	

جل جالله أنه ليس بعد  مَ علِ ، ρوأرسل النيب حممًدا  ،دين اإلسالمإن اهللا جل جاللُه عليم حكيم، فهو سبحانه حني أنزل 
يُنَقص منه شيء، ليقوم الناس به.. ليقوم  بد من حفظ هذا الشرع كما هو ال حممد نيب، وهذا الدين باٍق إىل أن تقوم الساعة، فال

ِإن الِذيَن َيْكُتُموَن َما { الناس به إىل أن تقوم الساعة، فأمر اُهللا الصحابَة حبفِظ هذا الديِن وتبليغه، كما ذكرنا يف اآليات واألحاديث
فظ واإلتقان، كما يف حديث السنة على الكتم، وأمر باحلوعدهم اهللا عز وجل أو توّعَدهم يف القرآن ويف ، ]174[البقرة:  }...َأنَزَل الّلهُ 

  .]12حديث اآلحاد: - [إسناده صحيح فأداها كما سمعها" ،"نّضر اهللا امرء سمع مقالتي :ρالنيب 
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 العرِب عندما اختارهم لصحبة سن التبليغ، ينبين على موهبة أصلية جعلها اهللا يف نفوسِ فظ، وحُ هذا احلّث والّدفع إىل إتقان احلِ 
   .خطر عدم التبليغ، أو كْتِم العلمالنيب، وحلمل هذا الدين، فانبهروا بالبالغة، وسعدوا باحلث واألجر على التبليغ، وخافوا وحّذروا من 

  رتباط القرآن والسنة بالوقائع واألحداث: اثامًنا

 ρكتاِب اِهللا وكالِم رسول اهللا   نأعام على ذلك ارتباط كثري مر الثامن يف حفظهم للكتاب والسنة: أيًضا هذا هو العنص
إىل قضاء اهللا  ،ρظار، إىل كالم اهللا وكالم رسوله وأسئلة من شأا أن تثري االهتمام، وتنبه األذهان، وتلفت األن ،بوقائع وحوادث

 ن، ونُقش على ورسوله يف هذه الوقائع وحديثهما عنها، واإلجابة عليها وبذلك متكن القرآن والسنة يف نفوس الصحابة، أفضل متك
  األذهان على مر األزمان.

  اقتران القرآن دائًما باإلعجاز تاسًعا:

حدَي يف أن يأتوا  مبثل هذا القرآن، دائًما جتد يف القرآن الت  ق الناظر؛شو ع النفس، وتُ رو واقرتان األحاديث بأمور خارقة للعادة تُ 
  َور، أو بسورة، أو بآية. أو بعشر سُ 

  .، كانت تدفع إىل احلفظووقائعه ،ρ أيًضا حديث النيب

  حكمة اهللا ورسوله في التربية والتعليم عاشًرا:

صحابة، ودفعهم إىل حفظ هذا الدين.. يف تربية هؤالء ال ρمة الصحابة، حكمة الرسول حكمة اهللا جل جالله يف تربية أُ 
لى الصحابة يف احلفظ الن ع األذهان ويسهُ يف الدعوة واإلرشاد، ما جعل الكتاب والسنة يتقرران يف ρُحسن سياسة النيب 

  واالستظهار.

  .. فلم ينزل جملة واحدةنزولهتدرج  -11

لقد أنزله اهللا عز وجل باللغة احلبيبة إىل نفوسهم، وتدرج م يف نزوله فلم ينزل مجلًة واحدة، مث ربطه باحلوادث واألسباب 
هم، إثارة اهتمامهم، كل التدرج بالصحابة، حتبيبهم، حثρ:  ! جتده يف ُسنة النيب اته وسوره. األمر يف غاية الوضوحاخلاصة يف كثري من آي

   .ثر بالغ يف حفظهم للكتاب والُسنةهذا كان له أ
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للدين حمل الصحابة  3

  الترغيب والترهيب -12

صل هلا  ريب أن غريزة حب اإلنسان لنفسه، تدفعه إىل أن حيَُ  أيًضا الرتغيب والرتهيب اللذان يفيض ما حبر الكتاب والُسنة، ال
   .يف هذا املسار -الصحابة–ل شر عاجل وآجل، وسار الشرع م كل خري، ويدفع عنها ك

ُهْم َعْن َضْيِف ِإبـَْراِهيَم} *َوَأن َعَذاِبي ُهَو اْلَعَذاُب اْألَلِيُم  *{نـَبْئ ِعَباِدي َأني َأنَا اْلَغُفوُر الرِحيُم الرتغيب والرتهيب:   َونـَبئـْ
  الرتغيب والرتهيب، مث سرد السياق، أعان هذا كثريًا على احلفظ. -سبحان اهللا العظيم -  .]51-49 :الحجر[

  العمل بما جاء في الكتاب والسنة كان دافعا للحفظ -13

ت احلفظ كان الصحابة يتلقون األوامر، حيُِلون ثب اهتداء الصحابة بالكتاب والّسنة، العمل بالكتاب والُسنة.. العمل يُ  أيًضا
حلالل، وُحيَرِمون احلرام، ويأخذون مبا يف الكتاب والسنة من نصح وإرشاد، يتعهدون ظواهرهم وبواطنهم باآلداب اإلسالمية، باألوامر ا

  إىل احلفظ.. عَ فَ الشرعية، بالتكاليف الدينية، فهذا العمل باآليات واألحاديث، دَ 

  الرسول بينهم  وجود -14

بلحِمه ودِمه، يتحرك بينهم  ρفظهم، ويـَُعِلمهم، ويـَُفِقههم؛ وجوُده نفُسه، شخصه حيَُ بني الصحابة،  ρوجود الرسول  أيًضا
لت)، انظر عندما يأخذ رسول ثالثني سورة طريّة، (أي وقت ما أُنزِ  ρ: أخذت من فِم رسول اهللا ويسمع. لو تسمع كلمة ابن مسعود

ال تدَعّن ُدبُر كل صالة مكتوبة أن تقول (اللهم أِعّني على ذكِرك "يا معاذ، واهللا إني ألحبك [...]  :يد معاذ ويقول له ρاهللا 
  ]297/2نتائج األفكار: -[صحيحوشكِرك وحسِن عبادِتك)" 

"لو رأيتني وأنا  :، وعندما قال أليب موسى األشعري"هذا عبد قد غِفر له"عندما قال البن مسعود بينهم،  وجود الرسول
قال: لو علمت أنك تسمع حلربته لك ، ]793صحيح مسلم: -[صحيح زمارا من مزامير آل داود"أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيت م

  .حلفظ، ويزيد اهتمامهم ذا احلفظهو الذي جعلهم يهتمون با وجود الرسول يف وسط الصحابة ذه الطريقة، حتبريًا.
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للدين حمل الصحابة  4

�íßŠÖ]æ	h^jÓÖ]	àÚ	íe^v’Ö]	kflfni	�	 	

ت الصحابة، تثبّ  :يف قضية الصحابة وحفظهم للدين، ومحلهم للدين وهي ،ومهمة ،ةوخطري  ،نريد أن ننتقل إىل نقطة جديدة
  .ρرسول اهللا  ن الكالم الذي نقلوه كانوا يتثبتون منه ويتأكدون، ويتيقنون أنه كالُم اهللا وأنه كالمُ من الكتاب والسنة، أ

�kfnj×Ö	ÜãjÃÊ�	�Ö]	h^f‰ù]	�	 	

  أوال: أمر اهللا بالتحري والتثبت

قال ؛ تسرعأَمَر اهللا يف حمكم كتابه بالتثبت والتحّري، وَحّذر من الطيش وال التثبت، والتحري أمُر اهللا بذلك؛ دفعهم إىلأول ما 
َتبَـيـُنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْوًما ِبَجَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا سبحانه:  الحجرات:[ ا فـََعْلُتْم نَاِدِميَن}َعَلٰى مَ  {يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فـَ

   والقراءة األوىل فتثبتوا. .]6

{َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإن السْمَع َواْلَبَصَر  كذلك جاء يف القرآن النهُي عن اتّباع ما ال دليل عليه قال سبحانه:
  .]36 إلسراء:ا[ َواْلُفَؤاَد ُكل ُأولَِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال}

{َوَما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن  يف القرآن على الذين يتبعون الظن دون يقني. قال سبحانه: ةواهللا عز وجل عاب يف أكثر من آي 
  ن قبل النقل، ألمر اهللا بالتثبت.لذلك كانوا يتثبتون ويتيقنو ، ]28 النجم:[ يـَتِبُعوَن ِإال الظن َوِإن الظن َال يـُْغِني ِمَن اْلَحق َشْيئا}

  واالفتراء على اهللا ورسولهكذب الا: الترهيب من ثانيً 

{َوَمْن َأْظَلُم ِممِن افْـتَـَرٰى َعَلى اللِه  قال سبحانه: على اهللا أويفرتي على رسوله، الرتهيب الشديد والتهديد والوعيد ملن يكذبُ 
 يف ρبل وقد قال رسول اهللا  ،]93 األنعام:[ }...َكِذبًا َأْو قَاَل ُأوِحَي ِإَلي َوَلْم يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَاَل َسأُْنِزُل ِمْثَل َما َأنـَْزَل اللهُ 

  .]306/5مسند أحمد: -[إسناده صحيح "النارِ  من مقعَده تبوأْ فلي عَلي ُمتعمًدا كذب من" :احلديث املتواتر

  ..: الرتهيب من الكذب واالفرتاءاألمر الثاين : بالتحري والتثبت،إَذْن األمر األول

  اإلسالم بالصدق ونهاهم عن الكذبأمر ثالثًا: 

عليكم " :ρويقول رسول اهللا  .]119 التوبة:[ َمَع الصاِدِقيَن} {يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه وَُكونُوا قال سبحانه وتعاىل: 
  .]3118صحيح ابن ماجة: -[صحيح "بالصدِق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار



 
 

www.yaqob.com                      _ 7أصلي وفصلي            
________________________________________________________________________________  

             

 

للدين حمل الصحابة  5

  الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا مغرمين بالتفقه والتعلم رابًعا:

 ،فكانوا ُمولعني ]19[محمد: {فَاْعَلْم َأنُه َال ِإَلَه ِإال اللُه} شريعة جديدة أمر اهللا فيها بالعلم  يف حيام؛ وكان هذا أمرًا جديًدا 
  ال يلتفتون عنهما وال يبحثون عن غريمها. ،بكالم اهللا وكالم رسوله ،مشغوفني

  الوقت للتثبت ذلكسر الوسائل في خامًسا: يُ 

، أو أحد الصحابة الكبار، حىت للفهم - ρ- بالرجوع إىل رسول اهللا مباشرًة  م قيل أم ال.سهولة أن يتثبتوا هذا الكال
، كان من السهل االتصال بالصحابة، الصحابة الكبار كانوا معروفني وموجودين، والناس رحلوا ρتفسار وللتساؤل، بعد وفاة النيب واالس

  سألون عما اشتبه أو أْشكل عليهم من الكتاب والُسنة.دون يُ إليهم من اآلفاق، كلهم يبحثون عن الصحابة، وكان املوجو 

  الشجاعة الفطرية للصحابة سادًسا:

نه ، أو ينطق حبّق ويستعلي به ويواجه به، طاملا أَ ما يراه كذبًا بّ ذ الصراحة الطبيعية هلم، حبيث مل يكن يستحيي أحدهم أن ُيكَ  
وكانوا يتسمون بالشجاعة يف مواجهة الكذب، فلذلك مل يقبلوا كلمة   طبعهم؛.. يفيرضون به صادق، فلم يكونوا يقبلون الكذب وال

  كدوا منها.مل يتأَ 

   تكافؤ الصحابة وتكافلهم سابًعا:

  . اواحدً  شيءكان فرًضا فرضه اإلسالم، أن يصري الصحابة كلهم 

  تعّود الصحابة على الصدق ثامًنا:

أبو سفيان وهو  يعين م، حىت أيام الشرك قبل إسالمهم؛كان هذا عاد  ومت ترويضهم عليه علًما وعمًال، فتعّودوا الصدق.
كانت (لوال أن يأثروا علي كذبًا لكذبُت عليه،  :ن رسول اهللا، ومع ذلك قالمِ  عَ ضَ وكان هدف من أهدافه أنه يَ  ،مشرك وأمام هرقل

  لو ثبَتت كذبة واحدة على واحد من الصحابة. )تبقى فضيحة

  حة واألسوة الحسنةالقدوة الصالتاسًعا: 

شك أن القدوة الصاحلة خري عامل من عوامل الرتبية، والتأديب، والتعليم،  كاملة، ال ماثلةً  ρليت كانوا جيدوا يف رسول اهللا ا
  والتهذيب.
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للدين حمل الصحابة  6

  : سمو تربية الصحابة على فضائل اإلسالم كلها)األخيرة( عاشًرا

تصور معه أن يكذبوا على اهللا أو يكذبوا على يُ  اهللا إىل حد الكمال تأدم بآداب هذا الدين احلنيف، شدة خوفهم من   
الصحابة من كل  . كان تثبتهم عجيبا جًدا، وقويا جًدا، وكثريا جًدا، وشديدا جًدا، كان تثبتρاهللا، أو يتجنوا على رسول اهللا رسول 

ملاذا " :ث مرات وينصرف، فقال له عمرلدرجة مثًال أن أبا موسى األشعري يدق على سيدنا عمر ثال كلمة، ومن كل حرف؛
 )يا إما أضربك(. قال إما أن تأتيين بشاهدين معك ]165مذكرة األصول: -[ثابت "ألن الرسول قال االستئذان ثالثًا" قال: "انصرفت؟

  .. "أوجعك ضربًا ذه الُدرّة

ان التثبت والتأكد والتوثيق من النقل يف فيأتيه بالشهود. فك - سبحان اهللا العظيم- يف مسألة استئذان، ليست مسألة كبرية 
   بأدق ما يكون. الكتاب والسنة، قد نُِقل على أدق ما يكون..

هم لذلك خنتم هذا الفصل أن الصحابة حفظوا هذا الدين، بقوة حفظهم، ببساطة حيام، حببهم الصادق هللا ولرسوله، حبب
هلم يف النقل، تدبرهم للقرآن ومذاكرة القرآن، ومدارسة القرآن،  -السنةالقرآن و –، وترغيب الشرع ρللقرآن، أيًضا برتغيب الرسول 

التحذير والرتهيب من كتم العلم واألمر بأخذ السنة، ارتباط القرآن والسنة بوقائع وحوادث، تثبتهم يف النقل. وذكرنا دوافعه، وحذرهم 
  من الكذب.
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  .أصحاب الفضل علينا، أصحاب فضل على الدنيا كلها يف نقل اإلسالم.. ذكر واجبنا جتاه الصحابةبقي يف النهاية أن ن

   حب الصحابة أوًال:

أصحاب فضل  ،ρهؤالء الناس أصحاب النيب  ،ميانوحب الصحابة من اإل .والدعاء هلمحب الصحابة  :أول واجب علينا
كل صغرية وكبرية يف حياة النيب   وعلمونا هذا الدين، وذكروا لنا ،ونا هذا الدينفهم بلغ ،علينا، كل خري حنن فيه سببه هؤالء الصحابة

ρ، لذلك نقلوا لنا فهمهم  ،هم فهموها صح ،الذين ذكروا لنا فهمهم هلذا الدين، ألن القرآن عندما أنزل وهم موجودون يف واقعهم
  الصحيح هذا.

  ،،، أيها اإلخوة

بعض األحاديث على أن حب األنصار مثًال.. حب األنصار من اإلميان، وأن نص يف  ρدين، والرسول  إن حب الصحابةِ 
هلؤالء الصحابة أُمرنا باالتباع  ρ إن حّب النيب ،والنص على أيب بكر وعمر يف احلبّ  ..حب آل البيت من اإلميان، أن حب أىب بكر

  .أصولنا ..هم أصلي وفصلي )..الصحابة( رِهم.فيه، حب الصحابة كلهم واحرتامهم وتوقريهم، واحلرص على تعظيمهم ومعرفة قد

  الترضي عنهم والدعاء لهم ثانًيا:

  أصحاب فضل علينا. ..َوادُْع هلم "اللهم اجزهم عنا خري اجلزاء" ،"رضي اهللا عنه" تقول كلما تسمع اسم صحايب

  األدب معهم ثالثًا:

  احرتامهم، توقريهم، معرفة قدرهم.

ي شخص أن يتكلم وخيوض يف نع اخلوض فيهم، فكيف ُيسمح ألوهلم حقوق وميُ  ،م هيبةهذه األيام، الكبار والرؤساء هل
ترمجته، ومواقفه مع رسول اهللا  من أنت حىت تتكلم يف سيدنا أيب هريرة؟! وقصصه ومواقفه كما سيأيت معنا عندما نتكلم عن الصحابة؟

ρ، مح لك أنك ختوض يف أيب هريرة، وال يف غريه من الصحابة.كل هذا اليس  ، ودعاء النيب له..وحب النيب له، ومزاح النيب معه 
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  اإلمساك عما شجر بينهم من خصومات رابًعا:

نقول دائًما إن الصحابة بشر وليسوا مالئكة، وليسوا معصومني مثل النيب، وقد َشَجَر  حننحصَل بني الصحابة خالفات، 
"إذا حكم الحاكم فاجتهد قال:  ρد. والرسول ولكنها أخطاء باجتها ،وجرى من بعضهم أخطاء ،بينهم خصومات

ولذلك ما شجر بني  .االجتهاد ]7352صحيح البخاري: -[صحيح "أجر فله أخطأ أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم فله أصاب ثم
  الصحابة من خصومات حنن ليس مبقامهم لنتكلم عنها. 

اهللا سبحانه أيدينا عن دمائهم فلنعصم ألسنتنا عن كما عصم " :قانون ىف هذا املوضع ..واختم بكلمة ابن القيم اجلميلة
  ".اخلوض فيهم

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


